ân tul tea tral
Personalitate

impersonală?

e directii ar trebui să urmeze
pregătirea profesionala a stu
denţilor actori de la începutul
unui nou mileniu? Poate învăţământul
artistic să ignore modificările de vi
ziune asupra unui dramaturg sau altu
ia, impuse de către regizori mai mult
sau mai puţin celebri în spectacole
mai mult sau mai puţin izbutite?
Studentii trebuie antrenati în mod
abstract şi impersonal, ori 'profesorul
are a ţine cont de cerinţele cărora
învăţăceii vor fi obligaţi să le răspundă
concret, peste câtva timp, în lucrul cu
regizorul X sau Y? Aceste întrebări şi
altele asemenea îmi roiau prin minte
în timpul reprezentaţiei de la "Ca
sandra" cu Trei surori de Cehov, exa
men al anului IV Actorie, clasa profesor
universitar Florin Zamfirescu, lector
universitar Adrian Titieni, asistent uni
versitar Mircea Gheorghiu. Nu e vina
mea că tinerii aspiranţi la glorie nu mi
au reţinut mai insistent atenţia; parţial

C

nu e, desigur, nici vina lor. Îndru
mătorii clasei, frământaţi, probabil, şi
ei de sus-înşiratele i nterogaţii, au
căutat să ofere un spectacol atoate
cuprinzător: privitorul urma (pre
supun) să se edifice şi asupra calităţilor
interpretative ale viitorilor absolvenţi,
şi asupra înzestrărilor regizorale ale
profesorului Florin Zamfirescu, sem
natarul concepţiei scenice - deşi, pen
tru cea din urmă acţiune, parcă-parcă
alte locuri ar fi mai potrivite decât stu
dioul studenţesc. In consecinţă, am
asistat la o lectură "în răspăr" a piesei,
lectură având misiunea să ne demons
treze că la U ATC a fost temeinic
însuşită declaraţia lui Cehov privind
caracterul comic al textelor sale: în
prima jumătate a reprezentaţiei,
"poantele" uşurele, bănculeţele şi
glumiţele abundă - e drept, nu chiar
până la a ne face să ignorăm rostirea
neglijentă a tinerilor actori, limba
foarte urîtă pe care o vorbesc (unii, cu
accent regional impardonabil), pre
cum şi tinuta lor scenică adesea nesi
gură sa � neglijentă. În partea a doua,
tonalitatea mizanscenei se schimbă,
reprezentaţia apucând-o hotărît pe
calea melodramei, aşadar a inter
pretării "tradiţionale" a pieselor ce-

hoviene. Trebuie să spun, cu riscul de
a-i amărî fără leac pe dascălii novatori,
că în această formulă spectacolul mi
s-a părut mult mai suportabil; am
putut şi să remarc, de pildă, că lsabela
Neamţu (Oiga) are notabile disponi
bilităti dramatice, că atuul Mirelei
Oprişo r (Natalia) şi al lui Vlad Oancea
(Kulîghin) este dotarea "hazlie" natu
rală, că lana Fetescu (Irina) are "pre
zenţă" şi ştie bine să asculte (vorbirea
românească stricată va fi însă pentru
actriţă un impediment major în cari
eră), că Orodel Olaru (Verşinin), Cris
tian Simion (Solionîi) si Marius Chivu
(Andrei) sunt, cu condiţia să-şi ame
lioreze mişcarea în scenă, ceea ce se
cheamă promisiuni certe.
Unele glasuri mi-au şoptit la ureche, şi
în pauză, şi după spectacol, că "astă
seară nu-i nimic, trebuie văzuţi ăilalţi".
"Ăilalti", adică distributia a doua, cvasi
integral diferită. Sigur că trebuie văzuţi
şi ei - şi promit să o fac cu proxima
ocazie -, dar nu de dragul spectacolu
lui în sine, ci tocmai de dragul lor, al
studenţilor. Nu ştiu de ce, dar am
impresia că acest lucru este cam dese
ori uitat de îndrumătorii claselor de
actorie de la UATC . . .
Alice Georgescu

Apla u ze fără acoperire
1

A

.
.
n mare parte stu d enţ1 a 1
facultăţilor de teatru, spectatorii
de la Studioul "Casandra" se simt
probabil datori să-şi încurajeze
coleg ii cu apla uze furtunoase, cu
chicoteli şi chiar cu replici, astfel încât
reprezentaţiile devin adesea un soi
de spectacole interactive (de obicei,
de prost-gust), de felul celor pe care
ne-am obişnuit să le vedem pe mai
toate canalele de televiziune.
Bunăoară, acum câtva timp, am fost
la premiera anului IV - U ATC, clasa
profesorul u i
universitar
Florin
Zamfirescu, cu Trei surori de Cehov.
Din păcate, mai tot timpul reprezen
taţiei am avut parte de "zumzetul"
unor tineri. Să fi ştiut ei că, pe vre-

muri, publicul sancţiona, aruncând
cu roşii stricate, huiduind, fluierând,
tropăind . . . tot ceea ce nu avea · pu
terea să-I seducă?! Greu de crezut,
câtă vreme mai toate manifestările
de gang ale celor despre care
vorbesc erau de-a dreptul . . . admira
tive.
Am observat, de pildă, că i-a încântat
cu deosebire orice aluzie frivolă. (Si,
slavă Domnului, au avut parte de ele
din plin!) De multe ori, însă, comen
tau sau chicoteau exact în mo
mentele cele mai nepotrivite, încât
nu pot să nu mă întreb: când "specta
torii de azi" vor deveni, la rândul lor,
actori şi li se va întâ m pla acelaşi
lucru, cum le va fi? Şi cui foloseac ast-

fel de a pucături? Celor de pe scenă,
în nici un caz - se vedea limpede că
mai mult îi zăpăcesc, ei nea vând încă
suficientă experienţă ca să poată
trece cu dezinvoltură peste aseme
nea incidente. Nici nouă, celor
"rătăciţi", se pare, într-o lume prea
"exuberantă", de vreme ce aplauzele
acestea fără acoperire ne-au iritat
mai m u lt chiar decât cal itatea
montării.
Marinela Ţepuş
P.S. Trebuie avut în vedere că
aproape aceiaşi studenţi, în alte săli
de teatru, se comportă, de cele mai
m u lte ori, civil izat.

